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مقدمه

روزدرباردومینبرایکهاستآفریقاشمالوآسیاغربایران،بازی سازیرویدادبزرگترینTGCرویداد

مرکزدر97تیرماه15و14جمعهوپنجشنبهروزهایوبازی سازیملیانستیتودرتیرماه13چهارشنبه

ستان،گیمرویدادسومودومروزهایدرومسترکالس هااولروزدر.شدبرگزارصداوسیمابین المللیهمایش های

درازیبازی سفعاالنمیانارتباطبرقراریرویدادایناصلیهدف.داشتندحضورغرفه هاوپانل هاکنفرانس ها،

اعمالوکه سازیشبدنیا،روزتکنولوژیودانشانتقالهمچنین.استبین المللیمطرحبازی سازانوناشرانباایران

.می شوندمحسوبرویدادایندیگراهدافازموثروهدفمندحمایتیسیاست های

شرکت هایسخنران ها،قالبدرورویدادایندرشرکت کننده1000ازبیشنمایانوبرجستهحضوراساس،اینبر

.بودتوجهابلقدانشجویان،وبازی سازفعاالنرسانه ها،خدمات،تامین کنندهشرکت هایبین المللی،ناشرانبازی ساز،

بهمتفاوتقیمت هایباوپیشنهادیبسته5دررویدادبلیت هایوشدانجامآنالینصورتبهرویدادثبت نام

وکاملدسترسییتبلتجاری،بلیتتخصصی،کالس هایبلیتکنفرانس،بلیتشاملشدکهارائهشرکت کنندگان

.استغرفهخریدبلیت

کلیات–3



قسمتهایمختلفرویداد

.شدندبرگزارمسترکالس5شده،برنامه ریزیمسترکالس6میاناز
مطابقنفرانس هاکگزارشایندر.می کشدتصویربهجمعهوپنجشنبهروزهایتفکیکبهراشدهبرگزارپانل هایوکنفرانس هاتعدادزیر،نمودارهمچنین

Production)پروژهمدیریتسالنکنفرانس هایدستهپنجبهرویدادبرنامه Hall)،تکنولوژیسالن(Technology Hall)،کسب وکارسالن
(Business Hall)،دیزاینگیمسالن(Game Design Hall)هنرسالنو(Art Hall)شده اندتقسیم.

کلیات–4
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پنجشنبه جمعه

کنفرانسهایسالنمدیریتپروژه

کنفرانسهایسالنتکنولوژی

کنفرانسهایسالنکسبوکار

کنفرانسهایسالنگیمدیزاین

کنفرانسهایسالنهنر

پانلها



فرآیندپژوهش

وگرفتقراررایانه ایبازی هایملیبنیاددستورکاردر«شرکت کنندگانرضایت سنجی »رویداد،بهبودراستایدر

.شدمحول(دایرک)دیجیتالبازی هایتحقیقاتمرکزبهنظرسنجیاینانجام

:استزیرنمودارشرحبهپژوهشانجامبرایشدهطیمسیر

کلیات–5

دگان و نیازسنجی برگزارکنن
بخش بندی رویداد

اتخاذ مدل پژوهش و 
طراحی پرسشنامه ها

گردآوری داده

ورود داده و پیش پردازش 
داده

تدوین گزارش نهاییتحلیل داده



ارزیابیتفکیکی–6

ارزیابیتفکیکی
برگزاری در این بخش رضایت از موارد گوناگون کنفرانس شامل کیفیت
انل هاا و افتتاحیه و اختتامیه، رضاایت از مساترکالس ها، کنفرانس هاا و پ

رضایت از امکانات و تجهیزات، کادر اجرایی و مترجمان همزماان ماورد
نمارات . هساتند20نمارات اعاالم شاده از . بررسی قرار گرفتاه اسات

قیق تاا گرد و نمرات تفکیکی به جهت رتبه بندی د1میانگین کلی به ربعِ 
.رقم اعشار اعالم شده اند3



بخشهایافتتاحیهواختتامیه/ارزیابیتفکیکی–7

 ه طاور با. حضاور داشاته اندمراسمافتتاحیههاز کل شرکت کنندگان در درصد35تقریبا

.بوده است13.25عمومی نمره رضایت آن ها از کیفیت برگزاری افتتاحیه، مقدار 

ور باه طا. داشاته اندحضاور اختتامیهمراسمکل شرکت کنندگان در از درصد42تقریبا

.استبوده 14.75مقدار کیفیت برگزاری اختتامیه، آن ها از نمره رضایت عمومی 

بخشهایافتتاحیهواختتامیه



بخشمسترکالسها

بخشمسترکالسها/ارزیابیتفکیکی–8

نران های بخاش نمره میانگین کلی رضایت از مسترکالس ها بر اساس کیفیت سخنرانی سخ

.است17.25مسترکالس و محتوای ارائه شده توسط آن ها، مقدار 

مسترکالسبهمتعلقنمرهباالترینمسترکالس،پنجمیانازCelia Hodentبا

UXعنوان and Cognitive Science Applied to Game

Developmentاست18.5نمرهباو.



بخشکنفرانسها

بخشکنفرانسها/ارزیابیتفکیکی–9

نمرهسالنهرتب
16.913مدیریتپروژه1

16.650کسبوکار2

16.328گیمدیزاین3

16.017هنر4

16.004تکنولوژی5

وای ارائاه شاده و محتاسخنرانی  سخنران های بخش کنفرانس اساس کیفیت بر رضایت از کنفرانس ها نمره کلی 

سالن اصلی در جدول زیر قابل مشااهده 5همچنین این نمره میانگین به تفکیک برای . است16.25آن ها، توسط 

.کنفرانس با بیشترین نمره معرفی شده اند5است و در صفحات بعدی، در هر سالن، 



بخشکنفرانسها

(تاالرعطار)سالنمدیریتپروژه/بخشکنفرانسها/ارزیابیتفکیکی–10

سالنمدیریتپروژه

نمرهنامسخنرانعنوانکنفرانسهرتب

112 Ways to Destroy Your Game StudioIan Gregory18.811

2Rules for making the virtual office workAllan Simonsen18.744

3Implementing Agile Development on Your TeamDave Proctor18.485

4Mobile Publishing and its Implications for ProductionMarcelo Careaga17.823

5The challenges, Failure and success stories we had during the 

development of two simultaneous projects

Farzam Molkara & 

Omid Shahbazi
17.787

:در سالن مدیریت پروژه با باالترین نمره رضایت شرکت کنندگانکنفرانس برتر 5



بخشکنفرانسها

(تاالرموالنا)کسبوکارسالن/بخشکنفرانسها/ارزیابیتفکیکی–11

سالنکسبوکار

نمرهنامسخنرانعنوانکنفرانسهرتب

1How to fail fasterHossein Mazrooei17.710

2Good PR is cheap and easy (if you know what you're doing)Gunnar Lott17.676

3How To Succeed With Community Driven Game DevelopmentPhilipp Zentner17.496

4Video Game Journalism: The Highs and LowsAmir Golkhani17.433

5Current Challenges for Indie Developers (and possible solutions)André Bernhardt17.343

:در سالن کسب وکار با باالترین نمره رضایت شرکت کنندگانکنفرانس برتر 5



بخشکنفرانسها

(تاالرفیض)گیمدیزاینسالن/بخشکنفرانسها/ارزیابیتفکیکی–12

سالنگیمدیزاین

نمرهنامسخنرانعنوانکنفرانسهرتب

1Apply play - to get ahead of the gameEllis Bartholomeus18.508

2How to unify Game World and Game MechanicsWolfgang Walk18.341

3How Cognitive Science and UX Can Impact DesignCelia Hodent17.910

4Artificial Intelligence 101 for Game Designer
Stéphanie

Bouchard
17.479

5Bittersweet design: designing around negative emotionsThais Weiller17.179

:در سالن گیم دیزاین با باالترین نمره رضایت شرکت کنندگانکنفرانس برتر 5



بخشکنفرانسها

(تاالرشیخبهایی)هنرسالن/بخشکنفرانسها/ارزیابیتفکیکی–13

سالنهنر

نمرهنامسخنرانعنوانکنفرانسهرتب

1Using 3D for concept art (Environment)Ehsan Dabbaghi18.460

2Managing a creative teamDaniel Lopez18.275

3Ingame Combat Animation (biped rig - 3ds Max)
Amin Shahidi & 

Soroush Abbasian
18.175

4Be the best match for developers or publishers looking for an 

outsource company
Reka Sugar17.838

5The relation between Art Direction and TechnologyAli Kiani Amin17.805

:در سالن هنر با باالترین نمره رضایت شرکت کنندگانکنفرانس برتر 5



بخشکنفرانسها

(تاالرشیخمفید)تکنولوژیسالن/بخشکنفرانسها/ارزیابیتفکیکی–14

سالنتکنولوژی

نمرهنامسخنرانعنوانکنفرانسهرتب

1Data Compression in Theory and PracticeDietmar Hauser18.169

2The effective shaders usage for environment generationDmytro Baidachnyi18.079

3Big Data Technology meets Game Analytics
Mohammad Mahdi 

Rezapour
17.791

4Performance optimization and final build file size reduction in 

Unity3D
Mojtaba Rajabi17.597

5Why you shouldn't compare apples and oranges in order to save a 

$125 million space probe or just your game
François Xavier Roure17.531

:در سالن تکنولوژی با باالترین نمره رضایت شرکت کنندگانکنفرانس برتر 5



بخشپانلها/ارزیابیتفکیکی–15

 است12،  در بخش پانل هااعضایپانلترکیبرضایت از نمره.

 پانالرتبه از لحاظ رضایت از ترکیب اعضاای پانال را باالترینWhich is better for teams looking for support? 

To joint big companies or accelerators? استکرده دریافت 13.441با نمره.

 است12.25در بخش پانل ها، جدیدوبهروزبودنمحتوانمره.

باالترین رتبه از لحاظ رضایت از جدید و باه روز باودن محتاوا مرباوط باه پانالBeing a game media: is PR really 

influential for the success of computer games? است13.816و با نمره.

 است12در بخش پانل ها، رضایتازمسائلمطرحشدهدرپانلنمره.

 بااالترین رتباه از لحااظ رضاایت از مساائل مطارح شاده در پانال را پانالWhich is better for teams looking for 

support? To joint big companies or accelerators? دریافت کرده است13.224با نمره.

 است13در بخش پانل ها، تطابقمحتواباموضوعاعالمشدهنمره.

 رتباه پانالWhich is better for teams looking for support? To joint big companies or 

accelerators? از سایر پانل ها باالتر است14.308از نظر تطابق محتوا با موضوع اعالم شده با نمره.

بخشپانلها



وضعیتعمومیرویداد

کادراجراییومترجمانهمزمان/ارزیابیتفکیکی–16

 خوردونحوهبربه صورت عمومی، نمره رضایت شرکت کنندگان از

.بوده است15.25، مقدار پاسخگوییعواملاجرایی

 مترجمههانبااه طااور عمااومی میاازان رضااایت شاارکت کنندگان از

.بوده است11.75، مقدار همزمان



وضعیتعمومیرویداد

امکاناتوتجهیزات/ارزیابیتفکیکی–17

 ترفاهیامکاناتوتسهیالرضایت شرکت کنندگان از به شکل عمومی نمره

تگاهمتهرجممثلسیستمتهویه،صندلیها،اینترنت،سرویسبهداشتی،دس)

.بوده است12.75مقدار ،...(همزمانو

 ذیراییکیفیهتونحهوهپهاز نمره رضایت شارکت کنندگان به شکل عمومی

.استبوده 14مقدار ، وعدههایناهار

 ذیراییهایکیفیتونحوهپبه شکل عمومی نمره رضایت شرکت کنندگان از

.استبوده 12.5مقدار ، میانوعده



مقولهبندیپاسخبهسواالتباز–18

بهسواالتبازپاسخمقولهبندی

جاود پرسشانامه ها وپاسخ بازی کاه در بخش، بر اساس سواالت در این 
مشااهده است، نقاط ضعف اصلی که از نظر مخاطبان در کنفرانسداشته 

.شده است بررسی می شود



ایبرموردنیازتجهیزاتوامکاناتزمینهدرعمدتاشدهمطرحانتقاداتمسترکالس ها،بخشدر

ودکمببه«نامطبوعتهویه»و«کالسبودنکوچک»همچونمواردی.استبودهکارگاهبرگزاری

.استشدهاشارهنیز«فنیامکاناتمحدودیت»بهدیگرسویازودارداشارهرفاهیتسهیالت

ازکهاستتهگرفقرارنقدموردمسترکالساجراییابعادوبرگزاریبامرتبطمسائلیدیگر،سویاز

یاتاهکوحدازبیشوزمانیبرنامهاجرایدربی نظمی»،«نامناسباطالع رسانی»بهتوانمیمیاناین

.کردارهاش«شبکه سازیفرصتواستراحتمکانوزمانکمبود»و«کالسبودنطوالنیحدازبیش

اهمگنین»همچونمواردیبهوگرفتهقرارشرکت کنندگانانتقادموردکالسعلمیسطحنهایتدر

.استشدهاشاره«تدریسنامطلوبکیفیت»و«کالسنبودنکارگاهی»،«هنرجویانسطح

بخشمسترکالسها/مقولهبندیپاسخبهسواالتباز-19

نقاطضعفمسترکالسها



نقاطضعفکنفرانسها

کنفرانسهابخش/مقولهبندیپاسخبهسواالتباز-20

بهمطالبننبودمفید»،«سخنرانتوسطشدهارائهمحتوایوشدهاعالمموضوعتطابقعدم»مثالبرایشده،ارائهمحتوایزمینهدر

زابرخی.استشدهاشارهآنبهکهبودهمواردیجملهاز،«کالسدرتعاملیجَونبود»و«بودنتکراریوکلی گوییدلیل

اینکمکهبوشودسطح بندیکالس هاکهداده اندپیشنهادوکردهاشاره«کنفرانس هامخاطباننبودنهمگن»بهشرکت کنندگان

.بشودیک دست ترکالس،یکدرشرکت کنندهافرادسطحراهکار،

دلیلبهمطلبارائهشیوهدرسخنرانضعف»بهمی توانمیاناینازکهاستشدهواردسخنرانخودبهنقدهابرخیدیگرسویاز

سخنرانمبهمجهله»و«ارئهپاورپوینتفایلضعف»بامرتبطمشکالتهمچنینو«بودنانرژیکمواسترسموضوع،بهتسلطعدم

.نموداشاره«کردنصحبتانگلیسیهنگام

ظرفیت»مانندسکنفرانسالن هایمشکالت.استشدهقیدپاسخ هادرسالنتجهیزاتوامکاناتبامرتبطمشکالتدیگر،قسمتدر

«صوتیوتصویریسیستم هایبودنضعیف»،«ضعیفگرمایشوسرمایش»،«ضعیفاینترنت»،«ناکافینور»،«نامطبوعتهویه»،«کم

.هستندشدهمطرحنقدهایجملهاز«محیطیمزاحمصدایوسروجود»و

عدمکلمش»همچونمسائلیبهشرکت کنندگانواستشدهواقعنقدموردهمزمانترجمهمسئلهکنفرانس هادرخاصصورتبه

.کرده انداشاره«همزمانترجمهدستگاه هایبودنخرابوکفایتعدم»و«سخنرانیمحتوایبههمزمانمترجمتسلط

زمانودوجعدم»و«ناکافیاطالع رسانی های»،«کنفرانس هاصحیحزمان بندیعدم»مانندمشکالتینیزاجراوزمان بندیحوزهدر

.گرفته اندقراراشارهمورد«کنفرانسدواستراحتبینبرایکافی



نقاطضعفکلیرویداد

مسائلعمومی/مقولهبندیپاسخبهسواالتباز-21

رویدادبرگزاریمورددرنقدهاییمخاطبانکلی،صورتبهکنفرانس ها،ومسترکالس هابرعالوه

چونهمرویدادبرگزاریمحلدرضعفبحثشده،مطرحمقوله هایمهم ترینازیکیکهداشته اند

نبود»،«یبهداشتسرویس هایکمبودونظافتدرضعف»،«برگزاریمحلبهنامناسبدسترسی»

وبازفضایبهدسترسیمحدودیت»،«راهنماتابلوهایکمبود»،«استراحتبرایمشخصمکان

.هستنددستایناز«نمازخانهبودنکوچک»و«دخانیاتاستعمالبرایمحلی

الع رسانیاط»،«ضعیفثبت نامفرآیند»مانندمسائلیرویداد،برگزاریواجرانظممورددرهمچنین

وکمیضعف»،«حراستنامناسببرخورد»،«رویدادراهنمایدفترچهدرمحتواضعفوضعیف

سایت،بینشدهارائهبرنامه هایتغایر»،«وعده هامیانوناهارهاکمکیفیت»،«هدیهبستهکیفی

« المللیبینگواهیارائهعدم»و«خارجیشرکت هایرنگکمحضور»«رویداداپلیکیشنودفترچه

.شده اندمطرح



یبازیهاصنعهتنظهریمبانهیتقویهتوآماریگزارشههایانتشهاررسهمیمرجهع،(دایهرک)دیجیتهالبازیهایتحقیقهاتمرکهز

.داردارمحتهرممخاطبانانتقهاداتوپیشهنهاداتنظرات،بههپاسهخگوییآمادگهیکاریروزههایدردایهرک.اسهتایهراندردیجیتهال

:کنیداستفادهزیرروشهایازیکیازماباارتباطبرقراریبرای

پژوهشمعاونت،4طبقهرایانه ای،بازی هایملیبنیاد،32پالکزاده،زیرکتقاطعگلزار،خیابانشمالی،مفتحخیابانتهران،ایران،:نشانی

(414داخلی)021-88310222:تلفن

وبسایتنشانی:www.direc.ir

ایمیلنشانی:direc@ircg.irوdirec1394@gmail.com

اینستاگرامآیدی:@direc.ir

بلهپیامرساندرپاسخگوییآیدی:@direc_bale

بلهپیامرساندرکانالآیدی:@direc


